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Åben referat
Integrationsrådet
Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning
Mødedato:
Mødet påbegyndt:
Mødet afsluttet:
Mødested:
Deltagere:

Fraværende:

8. oktober 2019
kl. 16:00
kl. 17:30
Mødelokale 222, Hjørring Rådhus
Mehrsad Sadjadi, Børge Bech, Inge Nielsen, Marlene
Pejtersen, Mihaela Stefanuca, Yasmeen Aljalloud, Ole
Bendix, Sigitas Slakaitis, Ole Valsson, Hagos Yermane og
Michael Bue Nielsen (suppleant for Frank Tronborg)
Marta Yepes, Annemarie Steffensen, Souha Raad, Hasan
Mahmoud, Loukman Hassan, Le Nguyen Hong og Rabah
Almossa.

Bemærkninger

Følgende sager behandles:
Pkt. Tekst
1 Godkendelse af dagsorden
2 Paraplyforening for etniske foreninger
3 Indsats vedr. rollemodeller
4 Dialogmøde med Borgmester og fagudvalg
5 Kulturdag 2019
6 Hovedpunkter fra Integrationstræf 2019
7 Orientering vedr. Grundlovscermoni
8 Integrationsrådets mødeplan 2020
9 Eventuelt og orientering
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1.

Godkendelse af dagsorden

Resumé
Integrationsrådet skal godkende udkast til dagsorden.

Sagsfremstilling
Alle medlemmer af Integrationsrådet kan få optaget et emne på dagsordenen
ved at sende forslag til formand eller sekretariat senest 2 uger før mødets
afholdelse (jf. forretningsordenens § 11, stk. 3).
Hvis et medlem ønsker at få optaget et emne på dagsordenen ved mødets
begyndelse, kan dette kun ske, hvis formanden finder, at sagen ikke bør
udsættes til næste møde og hvis et flertal af rådets medlemmer er enige i dette.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet godkender dagsordenen.

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.
Marta Yepes, Annemarie Steffensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Loukman
Hassan, Le Nguyen Hong og Rabah Almossa deltog ikke i mødet. Michael Bue
Nielsen deltog som suppleant for Frank Tronborg.
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2.

Paraplyforening for etniske foreninger

Resumé
Formand for Integrationsrådet , Mehrsad Sadjadi, fremlægger forslag om
etablering af en "paraply-forening" vedr. det danske foreningsliv.

Sagsfremstilling
Formanden for Integrationsrådet ønsker at drøfte muligheden for. etablering af
en "paraply-forening", som kan hjælpe borgere med anden etnisk baggrund med
at etablere nye foreninger eller hjælpe med at navigere rundt blandt de
eksisterende foreninger.
Baggrunden for ideen er, at formanden flere gange har oplevet at møde borgere,
der har et ønske om at danne en forening, men som bliver bremset, idet de ikke
forstår de danske regler på området.
Formanden vil derfor gerne drøfte med rådets medlemmer, om det eventuelt er
muligt for rådet at danne en "paraply-forening", hvor borgere kan få vejledning og praktisk hjælp - såfremt de ønsker at danne en forening, eller såfremt de har
et ønske om at indgå i en eksisterende klub, men ikke ved hvordan.
Mehrsad Sadjadi uddyber på mødet.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
At Integrationsrådet drøfter forslag vedr. dannelse af en "paraply-forening", der
skal hjælpe borgere med andet etnisk baggrund med at navigere i det danske
foreningsliv.

Beslutning
Mehrsad Sadjadi præsenterede ideen vedrørende dannelse af en "paraplyforening" for etniske foreninger. Formålet skal være at støtte borgere med anden
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etnisk herkomst end dansk i etablere egne foreninger, samt blive integreret i det
eksisterende lokale foreningsliv. Der er ikke tale om dannelse af en faktisk
forening, men om at skabe rammerne for bedre oplysning til integrationsborgere
om, hvor de kan søge vejledning.
Integrationsrådet støttede op om ideen og understregede, at det er vigtigt, at
Integrationsrådet har fokus på at hjælpe integrationsborgerne ind i allerede
eksisterende foreninger, således der ikke dannes parallelle foreninger. I de
tilfælde hvor der ikke eksisterer en forening med det formål, som ønskes, giver
det god mening at støtte op om borgernes foreningsdannelse.
Det blev påpeget, at Fritids- og Kulturforvaltningen har konsulenter, som tilbyder
støtte til foreningsdannelse og viden om det lokale foreningsliv. Endvidere er der
Frivilligcentret, som kan hjælpe. Det er vigtigt, at såvel fritidskonsulenterne, som
Frivilligcentret tænkes ind i indsatsen.
Integrationsrådet besluttede at fortsætte drøftelsen i møde den 14. november
2019.
Marta Yepes, Annemarie Steffensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Loukman
Hassan, Le Nguyen Hong og Rabah Almossa deltog ikke i mødet. Michael Bue
Nielsen deltog som suppleant for Frank Tronborg.
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3.

Indsats vedr. rollemodeller

Resumé
Integrationsrådet fortsætter drøftelsen af rådets indsats for at finde rollemodeller
til anvendelse i forbindelse med Ungestrategien, samt i den
beskæftigelsesrettede indsats for kvinder med flygtninge- og
indvandrerbaggrund.

Sagsfremstilling
Integrationsrådet besluttede i rådets møde den 25. juni 2019, at rådet ønsker at
finde rollemodeller, der kan medvirke i indsatser vedr. Ungestrategien og den
beskæftigelsesrettede indsats for integrationskvinder.
I møde den 20. august 2019 drøftede Integrationsrådet mulige rollemodeller. Der
var flere bud på rollemodeller, som sekretariatet har samlet i bilag 1.
Integrationsrådet fortsætter drøftelsen af indsatsen med rollemodeller, herunder
et konkret forslag fra formanden for Integrationsrådet, Mehrsad Sadjadi, om i
første omgang at starte et mindre netværk for kvindelige rollemodeller. Mehrsad
Sadjadi uddyber på mødet.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter indsatsen vedr. rollemodeller.

Beslutning
Integrationsrådet vedtog, at indsatsen i første omgang skal fokusere på at finde
kvindelige rollemodeller, der kan støtte op om indsatsen for at få flere kvindelige
integrationsborgere i beskæftigelse.
Integrationsteamet udarbejder til næste møde en funktionsbeskrivelse for
rollemodellerne, der præsenteres på Integrationsrådets møde den 14. november
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2019. Endvidere tilbyder Integrationsteamet at være med til at afvikle et
arrangement på Jobcentret, hvor de kvindelige rollemodeller bliver klædt på til
opgaven.
Marta Yepes, Annemarie Steffensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Loukman
Hassan, Le Nguyen Hong og Rabah Almossa deltog ikke i mødet. Michael Bue
Nielsen deltog som suppleant for Frank Tronborg.

Bilag
•

Bilag 1 - Oversigt over rollemodeller
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4.

Dialogmøde med Borgmester og fagudvalg

Resumé
Integrationsrådets dialogmøde med Borgmester og repræsentanter fra relevante
fagudvalg flyttes fra torsdag den 14. november 2019 til tirsdag den 10. december
2019. Integrationsrådet bedes drøfte forlag til dagsordenspunkter til dialogmødet.

Sagsfremstilling
Integrationsrådet havde planlagt dialogmøde med Borgmester og repræsentanter
fra relevante fagudvalg til torsdag den 14. november 2019.
Af hensyn til den udskudte budgetproces anmodes Integrationsrådet imidlertid
om at flytte mødet til december 2019. Mødet foreslås flyttet til den 10. december
2019, hvor Integrationsrådet havde planlagt ordinært møde.
Formandsskabet foreslår, at Integrationsrådet i stedet afvikler årets sidste
ordinære møde den 14. november 2019. Integrationsrådets mødeplan for de
resterende møder er således:
•
•

Den 14. november 2019 kl. 16:00-18:00 (Ordinært)
Den 10. december 2019 kl. 17:00-19:00 (Dialogmøde med Borgmester og
fagudvalg)

Dialogmøde med Borgmester og fagudvalg
Integrationsrådet bedes på dagens møde drøfte forslag til dagsordenspunkter til
dialogmødet med Borgmester og fagudvalg.
Det forventes, at der deltager repræsentanter fra følgende fagudvalg:
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Sundhed-, Ældre- og
Handicapudvalget, Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, samt
Økonomiudvalget i Dialogmødet.
Fagudvalgene drøfter input til dagsorden, samt udpeger repræsentanter til mødet
i perioden 11. november 2019 - 20. november 2019. Sekretariatet samler
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herefter punkterne i en fælles dagsorden, der udsendes senest den 3. december
2019.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter input til dagsordenen til dialogmødet med Borgmester
og repræsentanter fra fagudvalgene den 10. december 2019.

Beslutning
Dialogmødet med Borgmester og repræsentanter for fagudvalgene er flyttet til
torsdag den 12. december 2019 kl. 17:00-19:00.
Integrationsrådet drøftede forslag til dagsordenspunkter til dialogmødet,
herunder:
• Ungestrategien i forhold til sent ankomne unge integrationsborgere (1618 år)
• Ungestrategi og Integrationsindsatsen - Hvordan spiller de to indsatser
sammen?
• Indsats vedr. kvindelige rollemodeller i forbindelse med
beskæftigelsesindsatsen for kvindelige integrationsborgere.
• Kulturdagen.
Integrationsrådet fortsætter drøftelsen i møde den 14. november 2019, hvor
Integrationsrådet udvælger 2-3 punkter til dagsordenen.
Marta Yepes, Annemarie Steffensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Loukman
Hassan, Le Nguyen Hong og Rabah Almossa deltog ikke i mødet. Michael Bue
Nielsen deltog som suppleant for Frank Tronborg.
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5.

Kulturdag 2019

Resumé
Integrationsrådets kulturdag blev afviklet lørdag den 14. september 2019.

Sagsfremstilling
Kulturdagen blev afviklet i et tæt samarbejde mellem Integrationsrådets
koordinationsgruppe og frivillige fra 12 forskellige lande.
De frivillige præsenterede deres kulturer ved hjælp af dans, sang, smagsprøver,
tøj, plakater, kunst mv. - og gav på den måde de besøgende et indblik i nogle af
de kulturer, der er bosat i Hjørring Kommune.
Endvidere blev dette års integrationspris "Integrationsrådets påskønnelse"
overrakt til virksomhederne 'Venmark Fisk' og "Nr. Brasholt', der begge har gjort
en bemærkelsesværdig indsats for at integere udenlandske borgere på det lokale
arbejdsmarked.
Det vurderes, at der var omkring 350 besøgende til Kulturdagen. Der henvises til
Facebook siden "Hjørring Kommunes Kulturdag" for billeder og videoer fra
dagen.
Koordinationsgruppen vedr. planlægning af Kulturdagen foreslår, at Kulturdagen
afvikles på samme tidspunkt næste år og at planlægningen påbegyndes i marts
2020.
Mehrsad Sadjadi uddyber på mødet.

Økonomi
De samlede udgifter til Kulturdagen beløber sig til 21.830,62 kr. Udspecificeret
regnskab er vedlagt i bilag 2. Der har været et mindreforbrug på 11.369 kr. i
forhold til det estimerede budget.
Hirthals Rotary Klub har støttet Kulturdagen med 5.000 kr.
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har støttet Kulturdagen med 15.000
kr.
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Integrationsrådet har budgetteret med 15.000 kr. af rådets budget til Kulturdagen.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Mehrsad Sadjadi orienterede om, at der efter Kulturdagen er afviklet et
evalueringsmøde med de frivillige. Til evalueringsmødet var der enighed om, at
Kulturdagen havde været en stor succes, men at der selvfølgelig altid er plads til
forbedringer.
Der var følgende forslag til ændringer fra Integrationsrådets medlemmer:
• Det kan overvejes at afvikle Kulturdagen i en større hal næste år,
eksempelvis være Vendiahallen. Det kan skabe en god synergi, at alle er
samlet i ét rum.
• Det kan overvejes at søge flere lokale sponsorater fx fra fagforeninger,
LO og de lokale banker.
• Det kan overvejes at invitere 2-3 lokale foreninger til at deltage. De lokale
foreninger vil dermed få mulighed for at præsentere deres tilbud - og de
besøgende kan få udvidet deres viden om det lokale foreningsliv.
Marta Yepes, Annemarie Steffensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Loukman
Hassan, Le Nguyen Hong og Rabah Almossa deltog ikke i mødet. Michael Bue
Nielsen deltog som suppleant for Frank Tronborg.

Bilag
•

Bilag 2 - Budget og regnskab - Kulturdagen, 23.09.19.docx
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6.

Hovedpunkter fra Integrationstræf 2019

Resumé
Der gives en orientering fra Integrationstræf 2019.

Sagsfremstilling
Kommunernes Landsforening (KL) og Styrelsen for International Rekruttering og
Integration (SIRI) afholder hvert år et integrationstræf. Integrationstræffet sætter
fokus på aktuelle udfordringer og tendenser på integrationsområdet.
Formanden for Integrationsrådet og sekretariatet deltog i Integrationstræffet.
Formand Mehrsad Sadjadi giver en orientering om nogle af hovedpointerne fra
Integrationstræffet.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
At Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.
Marta Yepes, Annemarie Steffensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Loukman
Hassan, Le Nguyen Hong og Rabah Almossa deltog ikke i mødet. Michael Bue
Nielsen deltog som suppleant for Frank Tronborg.
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7.

Orientering vedr. Grundlovscermoni

Resumé
Hjørring Kommune skal tilbyde medvirken i Grundlovscermonier to gange årligt til
bogere, der er optaget på lov om indfødsrets meddelelse.

Sagsfremstilling
Den daværende regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik den 29.
juni 2018 en ny indfødsretsaftale. Det indgår blandt andet i den nye
indfødsretsaftale, at tildeling af dansk statsborgerskab er betinget af deltagelse i
en grundlovscermoni.
Det betyder, at man kun kan få dansk statsborgerskab, hvis man har deltaget i
en Grundlovscermoni.
Byrådet i Hjørring Kommune har besluttet at afvikle to årlige grundlovscermonier
- en i andet kvartal og en i fjerde kvartal - hvor ansøgere om dansk
statsborgerskab bydes velkommen, underskriver en erklæring om at overholde
dansk lovgivning og giver hånd til en repræsentant for Byrådet. Byrådet har
besluttet, at Borgmesteren og Formanden for Integrationsrådet deltager som
repræsentanter for Byrådet i cermonierne.
Kommunen skal anvise borgeren muligheden for deltagelse i
Grundlovscermoninen tidligst en måned efter ikrafttræden af den lov om
indfødsret meddelelse, som borgeren er omfattet af, og senest fire måneder
efter. Denne anvisning kan blandt andet sket ved at annoncere på kommunens
hjemmeside.
Den første Grundlovscermoni skal finde sted i starten af 2020. Der er endnu ikke
fastsat en dato for, hvornår den første cermoni bliver afholdt, men det bliver
tidligst i januar 2020.

Økonomi
Ingen bemærkninger.
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Formanden for Integrationsrådet indstiller,
At Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning.
Marta Yepes, Annemarie Steffensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Loukman
Hassan, Le Nguyen Hong og Rabah Almossa deltog ikke i mødet. Michael Bue
Nielsen deltog som suppleant for Frank Tronborg.
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8.

Integrationsrådets mødeplan 2020

Resumé
Integrationsrådet skal fastlægge en mødekalender for 2020.

Sagsfremstilling
Sekretariatet har udarbejdet nedenstående udkast til mødekalender for
Integrationsrådet i 2020.
Datoerne for dialogmøder med hhv. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesvalget,
samt Borgmester og relevante fagudvalg er anbefalet af Byrådet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 16:00-18:00 (ordinært)
Tirsdag den 21. april 2020 kl. 16:00-18:00 (ordinært)
Tirsdag den 5. maj 2020 kl. 17:00-19:00 (Dialogmøde med
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget)
Tirsdag den 23. juni 2020 kl. 16:00-18:00 (ordinært)
Mandag den 7. september 2020 kl. 16:00-18:00 (Høringsmøde vedr.
budget efterfulgt af ordinært møde)
Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 16:00-18:00 (ordinært)
Torsdag den 12. november 2020 kl. 17:00-19:00 (Dialogmøde med
Borgmester og fagudvalg)
Tirsdag den 15. december 2020 kl. 16:00-18:00 (Ordinært)

Der stilles således forslag om 6 ordinære møder, samt to dialogmøder med det
politiske niveau. Alle ordinære møder er planlagt til tirsdage i tidsrummet 16:0018:00, hvorimod dialogmøderne med det politiske niveau er planlagt til at ligge
fra kl. 17:00-19:00.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet drøfter udkast til mødeplan.
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Beslutning
Mødet den 23. juni 2020 flyttes til 16. juni 2020. Derudover blev mødeplan 2020
blev godkendt.
Marta Yepes, Annemarie Steffensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Loukman
Hassan, Le Nguyen Hong og Rabah Almossa deltog ikke i mødet. Michael Bue
Nielsen deltog som suppleant for Frank Tronborg.

Hjørring Kommune
8. oktober 2019
Side 16.

15.40.00-A00-1-19
9.

Eventuelt og orientering

Sagsfremstilling
Eventuelt
Orientering
1. Formanden orienterer
2. Orientering fra de politiske udvalg repræsenteret i Integrationsrådet
3. Medlemmerne orienterer
4. Sekretariatet orienterer

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Formanden for Integrationsrådet indstiller,
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Formanden orienterede om, at Byrådet aktuelt er i fuld gang med budgetlægning.
Endvidere orienterede formanden om en principiel sag vedrørende manglende
kontingentbetaling ved foreningsdeltagelse.
Marta Yepes, Annemarie Steffensen, Souha Raad, Hasan Mahmoud, Loukman
Hassan, Le Nguyen Hong og Rabah Almossa deltog ikke i mødet. Michael Bue
Nielsen deltog som suppleant for Frank Tronborg.

